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Özet
‹nsan› di¤er canl› türlerinden ay›ran en temel özellik, kendi varl›¤›
üzerine düflünebilmesi ve buna ba¤l› olarak simge üretebilmesidir. Varl›k
üzerine düflünmek, onu anlamland›racak aç›klamalar›n da infla edilmesi
anlam›na gelir. Nitekim insan topluluklar›, tarih boyunca kendi varl›klar›n›,
do¤ay›, evreni, dünyan›n düzenini ve olaylar›n› aç›klamaya yönelik söylem
biçimleri üretmifllerdir. Mitolojiler kadar ça¤dafl ideolojiler de ayn› amaca
hizmet ederler. Oysa küreselleflme ve özellikle neo-liberal siyasalar›n
yayg›nlaflmas›yla birlikte, dünyan›n anlamland›r›lmas› git gide güç, ço¤u
zaman olanaks›z olmaya bafllam›flt›r. Çok fazla bilinmeyenin oldu¤u
ak›flkan, anl›ksal eyleme dayal›, sanal de¤er de¤ifliminin esas oldu¤u bir
toplumsal deneyim, ister istemez bir genel belirsizlik hali yaratmaktad›r.
Küresel karmafl›kl›k halinin yaratt›¤› anlamland›rma güçlükleri, büyük
oranda kitle iletiflimi kanallar›ndan yay›lan flemalaflm›fl aç›klamalarla
karfl›lanmaya çal›fl›lmaktad›r. Nitekim televizyon, bu mecralar aras›nda en
etkilisi olarak belirginleflmektedir. Televizyon biçimleri aras›nda ise son
y›llarda dizilerin baflat aç›klama flemalar› olarak kendilerini dayatt›klar›n›
görebilmekteyiz. Bu makale, diziler aras›nda, aç›klama iddias›n›n en yo¤un
olarak hissedildi¤i iki tür (siyasi ve ruhani) üzerinde yap›lm›fl bir
araflt›rman›n sonuçlar›na dayanmaktad›r.
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Résumé
L’être humain est caractérisé par sa faculté exclusive à pouvoir penser
sur son propre être, et d’en dériver un domaine symbolique. Penser sur l’être,
nécessite la construction des explications qui le rendent significatif. En effet, les
collectivités humaines ont produit, à travers l’histoire, des formes discursives,
capable de rendre significatifs, leur propre être, la nature, le cosmos, le monde
et ses événements. Les idéologies fonctionnent dans la même lignée que les
mythologies. Cependant, la prolifération du mouvement de mondialisation, ainsi
que l’adoption des politiques néo-libérales rend de plus en plus difficile, voire
impossible, pour concevoir le monde en tant que source de signification. Une
expérience sociale qui constitue la base d’une action instantanée, polyvalente et
fluide, crée inévitablement un état général d’ambiguïté. Les difficultés
entraînées par la complexité mondiale sont plutôt résolues par les schémas
d’explication qui se diffusent à partir des mass media. Les séries télévisées
s’imposent, parmi les autres formes de la télévision, comme celles ayant la plus
forte capacité d’explication, surtout depuis une dizaine d’années. Cet article
prend comme point de départ, une recherche menée sur les deux types de
séries télévisées (politique et spirituelle), dont la capacité à produire des
schémas d’explication du monde semblent être la plus forte.
Abstract
The mankind is characterized by its exclusive capability to think on its own
being, and produce a symbolic domain deriving from it. Thinking about being,
means constructing explanations that make it significant. Indeed, human
communities, through ages, constructed discursive forms, able to make
significant their own beings, the nature, the universe, the order of the world and
its events. Ideologies serve for the same objective as mythologies do. But, with
the spreading out of the globalization and neo-liberalist policies, it becomes
gradually more difficult, even impossible to make the world significant. A social
experience which is the base of the instant, polyvalent, fluid action inevitably
creates a general state of ambiguousness. The difficulties engendered by the
global complexity are solved by the explicative schemata diffusing from the
mass media. Indeed, television is the most powerful of these instruments.
Among other forms, television serials impose themselves as the most dominant
explicative schemata, especially during the last decade. This article is based on
a research on two significant television serial types (political and spiritual), which
are both the most strengthen ambition of explaining the world.
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Girifl
Küreselleflme süreci, siyasi kutuplar›n belirgin oldu¤u bir ayr›flma düzenini
büyük ölçüde tasfiye etmifltir. Böylece, bir yandan ideolojik konum al›fllar,
dünyan›n ve varoluflun aç›klanma biçimlerine kaynak sa¤lamakta zorlanmaya
bafllam›fl, di¤er yandan, yönsüzleflmifl bir yaflam prati¤inin yayg›nlaflmas›
nedeniyle, her konuda öngörülmezlik dikkate de¤er ölçüde artm›flt›r. Siyasi
konum al›fllar›n anl›k dalgalanmalara ba¤l› oldu¤u bir dünyada, s›radan birey için,
tasavvur edilenden çok daha fazla ve iç içe geçmifl belirsizlik unsuru mevcuttur.
Böylece, gündelik yaflam›n ayr›nt›lar›ndan uluslararas› güç dengelerinin
da¤›l›m›na kadar de¤iflen ölçeklerde bir aç›klama ve anlamland›rma sorunu
ortaya ç›kmaktad›r. Zira art›k kimli¤e temel olan anlam, zaman ve mekân› kesip
giden, kendini destekleyen, di¤erlerini çerçeveleyen birincil bir kimlik etraf›nda
örgütlenmeye bafllam›flt›r (Castells 1997:6). Ayr›ca, modernleflme deneyimi, bir
çeflit büyü-bozucu, din-d›fl›laflt›r›c› zihniyet evreninin biçimlenmesi anlam›na
gelir; bu ise, kaç›n›lmaz olarak, dünyan›n aç›klanmas›nda geleneksel dinsel
at›flar›n kullan›labilmesini güçlefltirir. Buna karfl›l›k, özellikle geç-modernlik
durumunda, siyasi/ideolojik kerterizlerin görünmezleflmesiyle birlikte yeni
dinsellik aray›fllar› belirginleflmeye bafllam›flt›r. Sanayi modernli¤inin en temel
özelliklerinden birisi olan güven kavram› da, günümüz koflullar›nda erimekte;
yerini medya söyleminde belirginleflen sahte-güven retori¤ine b›rakmaktad›r. Bu
noktada, belli bir kitlesel yayg›nl›¤› oldu¤u tart›fl›lmaz olan televizyon dizileri,
önemli bir toplumsal ifllev yüklenerek, bir ideolojik/dinsel bofllu¤u doldurmakta,
gerçekli¤in karmafl›k görünümünü, indirgeyici aç›klama flemalar› sunan
anlat›larla, s›radan birey için basitlefltirmektedirler. Bu amaçla, televizyon dizileri
içinde, en çok bu aç›klay›c› amaca hizmet etti¤ini düflündü¤ümüz siyasi (Kurtlar
Vadisi, Sa¤›r Oda, Kod Ad›) ve ruhani (Büyük Buluflma, Beflinci Boyut) nitelikte
olanlar› çözümlemeyi tercih ettik. Zira, bu dizilerin karmafl›kl›¤› aç›klay›c›l›kta en
temsil edici örnekler oldu¤u kan›s›nday›z. ‹ncelememiz, bu indirgeyici ve sahtegüven hissini yayg›nlaflt›r›c› ifllevini irdelerken, ayn› zamanda, bu ideoloji-üstü
olarak kendini sunan tavr›n da bizatihi bir ideolojik konum al›fl oldu¤unun alt›n›
çizmektir.
Küresel Karmafl›kl›¤›n Bileflenleri
On dokuzuncu yüzy›l sonlar›ndan bafllayan, ancak son otuz y›ldan bu yana
belirgin bir ivme kazanm›fl olan küreselleflme süreci, her ne kadar temelde
ekonomik bir olgu ise de, sonuçlar› itibariyle, toplumsal yaflam›n her boyutunu
kapsayan bir özellik arz etmektedir. Küreselleflme, kapitalizmin dünya ölçe¤inde
yeniden örgütlenmesi, bu ba¤lamda, yeryüzünün tamam›n› büyük bir pazar
haline getirmeyi hedefleyen bir stratejiyi temel alm›flt›r. Bu nedenle, dünya
ölçe¤inde örgütlenmifl ekonomik aktörlerin birbirleriyle h›zl› ve etkili iletiflim
kurmalar› küreselleflme sürecinin en fazla gereksindi¤i özelliklerden birisi
olmufltur. Ayn› flekilde, küresel pazar, metâlar›n mümkün olan en h›zl› araçlarla
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yer de¤ifltirmelerini gerektirir. Nitekim, yüzy›ldan fazla bir süredir, iletiflim ve
ulaflt›rma tekniklerinde bafl döndürücü bir h›zda geliflmeler yaflanm›flt›r. Bu
altyap›sal yenileflme, beraberinde, yepyeni ve son derece h›zl› bir ticaret a¤lar›
sisteminin yarat›lmas›n› mümkün k›lm›flt›r. ‹kinci Dünya Savafl› sonunda kurulan
yeni ekonomik ve siyasi nüfûz paylafl›m› düzeni, bir yandan kapitalizmin s›naî
aflamas›n›n doru¤unu, di¤er yandan sanayi-sonras› olarak adland›r›lacak yeni bir
üretim örgütlenmesi biçimine geçifli kurumsallaflt›rm›flt›r. Nitekim, 1960’lardan
itibaren, kapitalizm art›k, on dokuzuncu yüzy›l tipi bir a¤›r-sanayi yöneliminden
hizmet-yo¤un yap›ya dönüflmüfltür. Somut metâ üretiminin, genel de¤er üretimi
içindeki pay›n›n azalmas›, yeni bir toplumsal örgütlenmeyi gerekli k›lm›flt›r.
Özellikle yeni iletiflim teknolojileri sayesinde, çok h›zl› bir flekilde yer
de¤ifltirebilen elektronik iletiler arac›l›¤›yla yeni toplumsal deneyim tipleri ortaya
ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu geliflmeler, sonuçta, küresel bir ekonominin en çok
gereksindi¤i özellik olan ak›flkanl›¤› kolaylaflt›rm›fllard›r.
Sanayi-sonras› ekonomik örgütlenme, git gide artan h›zda bir ak›flkanl›klar
a¤› oluflturmufltur. Art›k sabit bir co¤rafi noktada, belli bir zaman diliminde
tan›mlanabilen de¤il, parçal›lanm›fl, mekâna da¤›lm›fl ve zamansal süreksizlikle
belirlenen bir üretim söz konusudur; adem-i merkezî bir toplum ortaya
ç›kmaktad›r (Nefes 2005:31). Üstelik, yarat›lan art›-de¤erin önemli bir ço¤unlu¤u
somut metâ üretiminden de¤il, varsay›msal de¤er temsillerinden oluflmaktad›r.
Sanayi-sonras› hizmet-yo¤un ekonomi iflte münhas›ran bu temsillerin mümkün
olan en yüksek h›zda yer de¤ifltirmesinden de¤er üretir özelliktedir. Di¤er bir
deyiflle, sanal bir de¤er yarat›m› ve bu etkinli¤in, sürekli olarak sanal yer
de¤ifltirmelere dayal› bir hareketlili¤i, sanayi-sonras› ekonomiye can veren en
önemli bileflen haline gelmifltir. Ak›flkanl›k, kuflkusuz yaln›zca, varsay›msal
de¤erlerin yer de¤ifltirmesinden ibaret de¤ildir; toplumsal yaflam›n bütün ögeleri,
bu alt-yap› ak›flkanl›¤›na uygun bir flekilde, birbirleriyle zaman ve mekân
k›s›tlamalar›n› aflarak iliflkilenmeleri anlam›na gelir. Ayn› ba¤lamda, flafl›rt›c›
olmayan bir flekilde, kültürün maddi ögelerinde meydana gelen bu yumuflama,
onlara tekabül eden ahlâki de¤erler düzeyinde de bir ak›flkanl›¤a neden olmufltur.
Kifliliklerin, modern tasavvura oranla daha kaypak ve de¤iflken bir hale gelmifl
olmalar›, içinden türedikleri yeni parçal› ve kaygan üretim iliflkileri bütününün
mant›¤›ndan ba¤›ms›z de¤ildir. Bu nedenle, yaln›zca ötekiyle kurulan iliflkinin
do¤as› de¤il, bizatihi kendili¤in alg›lan›fl› da bütüncül bir deneyim olmaktan
uzaklaflm›flt›r. Tutarl› bir gerçeklik referans› olmamas›, insan› farkl›laflt›ran varl›¤›
aç›klayabilme yetisinde kimi güçlüklerin belirmesine yol açm›flt›r. Zira, insan›
di¤er canl›lardan ay›ran en temel özellik varl›¤› üzerine düflünebilmesi ve bu
düflünümselli¤i simge yaratarak iletilebilir k›lmas›d›r. Oysa, ak›flkan bir
ekonomide ak›flkanlaflm›fl kiflilikler, hem kendini bir varl›k birimi olarak
alg›lamakta hem kendi d›fl›ndaki varl›k alan›n›n tan›mlanmas›nda zorlanmaktad›r.
Bu ak›flkanlaflm›fl kiflilik, do¤al olarak belli bir zamansall›¤a ve mekânsal
tan›mlamaya da uzakt›r. ‹çinde toplumsallaflt›¤› üretim iliflkilerinin
köksüzleflmesine koflut olarak, konum belirleyici göstergelerden s›yr›lm›flt›r.
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Nitekim, sanayi-sonras› kapitalizmin zaman› ve mekân› birlefltiren yeni bir tür
toplumsal deneyim üretti¤i de rahatl›kla söylenebilir (Mercure 1995:38). Böylece
zamanmekân (Süalp 2004:81) ad› verilen bir bileflim, bir yandan her iki kavram›
da modern alg›lan›fllar›n›n d›fl›na ç›karmakta, di¤er yandan, özellikle yüksek
teknoloji ürünlerinin gündelik yaflama daha fazla nüfûz etmeleri sayesinde,
zamansal bir süreklilik ve mekânsal bir sabitlikten söz edilemez. Bir tür zaman
s›k›flmas› olarak da tarif edilebilecek olan bu süreksizlik ve parçal›lanm›fl mekân
deneyimi, sanal gerçeklik tasar›mlar›n›n önemli ölçüde gündelik deneyime
yay›lmas› sonucunda ortaya ç›kmaktad›r. Biliflim teknolojileri üzerinden kurulan
toplumsal iliflki, zaman› ve mekân› parçal›lanm›fl bir sonsuz etkileflimler bütünü
haline getirmifltir. Bu nedenle, bireyin bilfiil bulundu¤u mekân ve kendini ait
hissetti¤i zamansal ba¤lam, önemini yitirdi¤i gibi, kendilik alg›lay›fl› da ciddi
oranda dönüflebilmektedir. Zaman›n ve mekân›n sabitli¤inin en önemli sonucu,
insan›n kendini bir toplumsal aidiyet ba¤lam›na konumland›rabilmesidir. Oysa,
parçalanan zaman ve mekân, dolay›s›yla ortaya ç›kan zamanmekân, böyle bir
konumland›rmay› olanaks›z k›lar; onun yerine bir genel yüzergezer toplumsal
durum ile ona efllik eden ruh halini ikame eder. Zamanla ve mekânla olan bu
süreksiz ve bütünlüksüz iliflki, dünyan›n, bireyin tasavvurundaki anlam›n› da
parçal› k›lar. Bunun en önemli sonucu, bireyin gelece¤e izdüflürme olanaklar›n›n
k›s›tlanmas›d›r. Art›k neredeyse yaln›zca anl›k olan üzerinden bir alg›lama söz
konusudur; bu ise, aç›klamay›, hatta toplumsal bir varl›k olarak insan›n en çok
gereksindi¤i zihinsel desteklerden biri olan öngörme arzusunu büyük ölçüde
t›kamaktad›r. Günümüz dünyas›n›, s›radan bireye karmafl›k, alg›lamas› zor,
öngörülmesi neredeyse olanaks›z ve say›s›z tehditle dolu olarak tahayyül ettiren
bafll›ca etken, zaman ve mekân parçal›lanmas›na koflut olarak geliflen güçsüzlük
hissidir.
Toplumsal olaylar kurgusu üzerinde, bireyin sahip oldu¤unu varsayd›¤›
denetim gücünün s›n›rlar› günümüzde en düflük düzeye inmifl durumdad›r.
Öngörülebilir olmayan bir dünya, denetimi olanaks›z k›lan, dolay›s›yla
bilinmezliklerle dolu bir riskler bütünü olarak da ortaya ç›kar. Zaten git gide daha
fazla media-merkezli bir gerçeklik inflas› sürecinde yer alan birey, yeryüzündeki
varolufl alan›n›n sürekli olarak artan tehditlerle çevrilmekte oldu¤una dair ikna
edici bir söylemle kuflat›lmaktad›r. Bu söylem, hem zihinsel bir tutuluma yol
açmakta hem karmaflan›n içsellefltirilmesi sonucunu do¤urmaktad›r. Modernlik,
zaten do¤as› gere¤i risk-mükemmeliyet ikilemi üzerine oturmufltur: Modern
dünya, bir yandan do¤an›n evcillefltirildi¤i, denetim alt›na al›nd›¤›, iflletilebilir hale
getirildi¤i, di¤er yandan, her teknik geliflme aflamas›nda daha büyük riskler
ortaya ç›kard›¤› bir toplumsal ortam› biçimlemifltir. Modernli¤in belki özündeki en
temel çeliflki bu git gide ayr›n›t›ya nüfûz eden ve denetim gücü artan teknik
mükemmeliyet ile onun öngörülmez sonucu olan sapma ya da ikincil etkilerin de
ayn› oranda büyümesidir. Riskin büyümesi her zaman nicel anlamda bir art›fla
tekabül etmez; hatta ço¤u zaman riskler, belli bir alandaki teknik mükemmeliyet
artt›kça, say›ca azalabilirler. Ancak, teknik ilerlemeye koflut olarak ortaya ç›kan
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riskin do¤as›, gerçekleflmesi halinde verece¤i zarar›n büyüklü¤ü aç›s›ndan, bafl
edilmesi git gide güç hale gelen bir nitel büyümeyi ifade etmektedir. Di¤er bir
deyiflle, teknik mükemmelleflme, ifllevi neredeyse kusursuz k›lmakta, ancak
marjinalleflen risk, her ne kadar nicelik olarak küçülebilse de, o düflük
gerçekleflme olas›l›¤›na karfl›n, gerçekleflti¤i zaman yönetilmesi güç zararlara yol
açabilmektedir. Üstelik riskler bugün art›k daha görünür haldedirler (Beck
2001:99). Teknolojinin mükemmellik iddias› ne kadar yüksekse, o denli
küçülmüfl ama bir o kadar yo¤unlaflm›fl bir risk kavram›n› da beraberinde tafl›r.
Sanayi-sonras› üretim örgütlenmesi, bir yandan modernli¤in mevcut
mükemmeliyet-risk ikilemini, di¤er yandan küresel ak›flkanl›¤a ba¤l› olarak,
kolayca dünya çap›nda yay›labilen yeni riskler matrisini yeniden üretmektedir.
Böyle bir dünya alg›lay›fl›, belirsizli¤in had safhaya ç›kt›¤›, öngörülemez ve
y›k›c›l›¤› hem büyük hem herkesi hedef alabilecek tehditlerin, bir çeflit toplumsal
paranoya hali olarak sürekli k›l›nmas› sonucunu do¤urmufltur. Bu koflullarda,
aç›klama yetisi en aza iner; birey mutlak bir güçsüzlük hissine do¤ru çekilir.
Ça¤dafl yabanc›laflma, yaln›zca üretimde de¤il, yaflam kurgusunun her ân›nda
kendisini belli eder. Zira teknik, mutlak bir nüfûz edilemezlik anlam›na gelen özel
uzman bilgiyle hermetikleflmifl, söylemsel olarak d›fllad›¤› risk, s›radan bireyin
yaflam›nda katlanarak büyüyen bir sonsuz tehditler labirenti haline gelmifltir.
Yönsüzleflmifl kendilik, bu tehditler karmaflas› ve onu yeniden üreten risk
söylemi eflli¤inde, art›k uzun vadeden kaç›nacak yaln›zca anl›k olana
yönelecektir.
Küresel bütünleflik ak›flkan ekonomi, esas itibariyle somut metâ üretimine
de¤il, varsay›msal de¤er temsillerinin h›zl› ve sistematik olmayan dolafl›m›na
dayal›d›r. Böyle bir piyasa, kuflkusuz, liberalizmin klasik ça¤lar›nda tahayyül
edilmifl görünmez el metaforu ile özgür giriflimci imgesini dönüfltüren
özelliktedir. Zira, her ne kadar söylemsel olarak bu at›flar en temelde korunur gibi
görünse de, günümüzün üretim iliflkilerine hükmeden bafll›ca özellik belirsizliktir.
Uzun vadeli planlar›, piyasan›n hiçbir aktörü yapamaz hale gelmifltir. Bireyden
uluslararas› sermaye y›¤›fl›mlar›na kadar, hiçbir birim kazanç beklentilerini k›sa
vadeden öteye götürememektedir. Hatta, ekonomik kriz aral›klar› s›klaflt›kça,
yaln›zca anl›k de¤er yer de¤ifltirmelerinden ibaret bir ekonomik etkinlikler
a¤›ndan söz edilebilir. Bu, bir yan›yla, anda yaflaman›n yine anl›k, uçucu hazz›n›
bireylere sa¤l›yorsa, di¤er yan›yla, herkesin herkese ve herkesin yar›na borçlu
oldu¤u bir düzende s›k›flmay› da tetiklemektedir. Sürekli borçlu bireyin zamansal
bir kayma içinde, anl›k hazza mahkûm tüketim pratikleri, derin ve süre¤en bir iç
s›k›nt›s›n› büyüterek yeniden üretirler. Böylece, tüketimin sürekli ötelenen haz
vaadiyle te¤et bir varolufl içine giren birey, öngörülebilir bütün eylemsellik
aç›l›mlar›ndan h›zla uzaklafl›r. Geriye yaln›zca anl›k olanda geliflen köksüzleflmifl,
tarih-d›fl›laflm›fl bir deneyim biçimi kal›r. Böyle bir deneyim, bir yan›yla genel bir
toplumsal yerçekimsizlik hissi nedeniyle cazip görünse de, içten içe tafl›d›¤›
yo¤un s›k›nt›n›n, belirsiz, hatta anlams›z bir gelecek tasavvuru karfl›s›nda, o
kendisini özgür k›ld›¤›n› düflündü¤ü anl›k piyasa dinamiklerinin bask›s› alt›nda git
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gide daha fazla hiçleflir. Yabanc›laflman›n bu çok genifllemifl yeni biçimi, son
derece k›r›lgan öznelerin, uçucu kimlik imgeleriyle kendilerine, çabuk yap›l›p
bozulabilen toplumsal ‘durufl’lar ödünç almalar›na yol açmaktad›r. Bu, özünde
tam anlam›yla anl›ksallaflm›fl bir deneyimdir. Birey, bu ak›c› dünyan›n, son
istikrarl› görüntüsüdür; kimlik, onun kabileleflmifl toplumsal varoluflunun bir
ifadesidir (Maffesoli 2004:153). Ancak kimlik, ayn› zamanda metâlaflm›fl bir
göstergedir; tüketim deneyimi, bireyi ontolojik zamansall›¤›ndan s›y›r›r. Tarihd›fl›laflm›fl özne, böylece belli bir tutarl›l›¤›, süreklili¤i ve kapsay›c›l›¤› olan,
varl›¤›n› aç›klama yetisinden yoksun kal›r. Bu noktada, bu son derece yaflamsal
gereksinimi, art›k onu karfl›layamayan bireysel düflünümsellik de¤il, küresel
ölçekte standartlaflan temsiller ekonomisi karfl›lar hale gelmektedir. Gerçeklik,
toplumsal olarak infla edilen bir alg›lama flemas› iken, git gide arac›land›r›lm›fl
iletiflimin az ya da çok standartlaflt›r›lm›fl imge ve anlat›lar›ndan geçmekte, hatta
ço¤u zaman oradan türemektedir. Bu ba¤lamda, kitle iletiflimi, göz ard› edilmez
bir önem kazanmaktad›r. Kitle iletflim araçlar›n›n, özellikle televizyonun, sanayisonras› küresel ekonomik düzende yitirilmifl olan zamansall›¤› yeniden infla
etmek gibi temel bir ifllevi oldu¤u iddia edilebilir. Televizyon, zaten araç olarak,
kendine özgü bir zaman kurgusunu oluflturmaktad›r. Belli bir döngüsellik,
televizyon programlar›n›n önceden belirlenmifl biçimleri ve bunlar›n bir ak›fl
içinde buluflturulmalar› sayesinde sürekli k›l›n›r (Williams 1992:90). Televizyon
anlat›lar› içinde ise, günümüzde daha merkezi konuma diziler yerleflmektedirler.
Anl›ksallaflm›fl, belirsiz, tehditler ve s›k›nt›yla dolu bir dünyan›n aç›klanmas› için,
her geçen gün daha fazla aç›klay›c› flemaya gereksinim duyulmaktad›r. ‹flte hem
say› hem içerdikleri temalar aç›s›ndan büyük çeflitlilik gösteren televizyon dizileri,
karmafl›k dünyada aç›klama flemalar› olarak ifllev görmektedirler. Bu nedenle,
araflt›rmam›zda, yönsüzleflmifl öznenin en çok gereksindi¤i iki temel hakikat
türünü, siyasal ve dinsel alan›, bir çeflit ideal tipler olarak incelemeyi tercih ettik.
Televizyon Anlat›lar›nda Belirsizli¤in Yönetimi
Bir toplum içinde belli bir süre yaflayan birey, kökenlerini ve geliflim
süreçlerini keflfetmeye çal›fl›r. Bu dönüflümleri inceleme ihtiyac›, onu ters yöne
yani gelece¤e bakmaya iter (Freud 1994:5). Gündelik hayat›n birçok an›nda
karfl›m›za ç›kan "çok satan kitaplar" listelerinin üst s›ralar›, özellikle geçti¤imiz son
birkaç y›l içinde, komplo teorileri ve mistisizm üzerine olan kitaplara ayr›lm›fl
durumdad›r. Bu tür yap›tlar›n ortak noktalar›, "belirsiz birey"e çevresindeki
dünyay› aç›klay›c› flemalar sunmas›, gelecek için umut vaat etmeleridir. Birey
varl›¤›n› anlamland›racak istinat noktalar›na tutunma ihtiyac› duyar (Dubar
2001:168). Dine geri dönüfl olarak ifade edebilece¤imiz, son dönemlerde
güçlenen e¤ilimlerin de alt›n› çizdi¤i ihtiyaç budur. Günümüz flartlar›nda ise, bu
duyguyu komplo teorileriyle ve do¤aüstü, mistik ö¤elerle süslü kitaplar, filmler,
diziler tatmin etmektedir. Burada, bir anlamda, gelenekselin d›fl›na tafl›nan bir
yeniden gizemlilefltirme aray›fl›n› gözlemleyebiliriz.
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Özellikle Türkiye örne¤ini inceleyecek olursak, komplo teorileriyle ilgili her
unsurun medya pazar›nda çok önemli bir sektör oluflturdu¤unu görürüz. Popüler
kültür ürünü olan Deli Yürek, Sa¤›r Oda, Kurtlar Vadisi, Kod Ad› gibi televizyon
dizilerini, komplocu düflüncenin yayg›nl›¤› popüler bir olgu haline getirmifltir.
Bunlar s›radan bireyler için kolay politika sa¤laman›n yan›nda, popülerlikleriyle,
insanlar›n ö¤renmek, araflt›rmak konusunda isteksiz oldu¤unun da alt›n› çizerler.
Aç›klama flemalar› pazar taraf›ndan sunulmufltur; tüketim ile onun ço¤alan
standartlaflt›r›c›l›¤›, pazar›n sundu¤u hizmetlere ba¤›ml› bireyler yarat›r. Kiflisel
yarat›c›l›k de¤er kaybeder; bireyler tüketim ürünlerinin ve bunlar›n reklâmlar›n›n
obezleri haline gelirler.
Televizyona yüklenmifl görevlerden biri de, bireyin d›fl dünyayla olan
ba¤lant›s›n› sa¤lamakt›r. Bu noktada, bahsetmifl oldu¤umuz tür anlat›lar›n
televizyon ekranlar›ndaki gücünün yads›namayaca¤› bellidir. Bunlar›n öne ç›kt›¤›
ilk grup anlat›, politik diziler olarak s›n›fland›rabilece¤imiz, izleyiciye s›rlarla dolu
geçmiflini ayd›nlatarak gelece¤ini gösteren, bunu yaparken skandallarla dolu ve
gerçe¤e oldukça yak›n politik olaylardan beslenen yap›mlard›r. Bir di¤er grup ise,
mistik, do¤aüstü ö¤elerle, ruh ve cin tasvirleriyle bezeli ölüm sonras› yaflam›
konu alan ruhani dizilerdir. Bunlar›n aras›nda, içeri¤indeki perilerle, sihirlerle
çocuklara çok cazip gelen ve onlara yönelik masum masallar gibi görünen
anlat›lar da vard›r. Bunlar›n çocuk toplumsallaflmas› üzerindeki etkilerini bir tarafa
b›rakacak olursak, karfl›m›za bir di¤er sorun ç›kar: Bu diziler, yetiflkin bireyi
gerçek dünyan›n güvensizli¤inden kurtarma amac› güdüyor olabilir mi?
Çocuklu¤un saf dünyas›ndaki perilerin ve büyünün televizyon ekran›nda bu kadar
önemli bir yere oturmas›n› çocuk izleyicilerin taleplerine ba¤lamak, hayli yüzeysel
bir çözümleme olarak kalmaktad›r.
Anlafl›lmas› güç olaylar hakk›nda konuflabilmek, bunlar üstüne yorumlar
yapmak, en küçük, gündelik sohbetlerde bunlara yer vermek, birey için
rahatlat›c›, neredeyse katartik bir eylemdir. Di¤er yandan, t›pk› televizyon
ekranlar›nda savafl görüntüleriyle s›k s›k karfl›laflan bireyin, bunun gerçekli¤i
karfl›s›nda duyarl›l›¤›n› yitirmesi ve duygusal ar›nman›n televizyonda görünen
sanall›kla sa¤lanmas›n›n yaratt›¤› gibi, bunlar toplumu süre¤en bir edilgenli¤e
sürükler (Sontag 2004:76). Ça¤›m›z›n önemli bir belirtisi olarak komplo teorileri,
dolayl› olarak postmodern güvensizli¤e ve genelde modernlik krizine dikkat
çekmektedirler. Belirsizlik, kendini bir tehdit olarak sunar. Bu tehdit alt›ndal›k
duygusundan kurtulmak içinse, birey bundan bahsetmeye ihtiyaç duyar. Günlük
sohbetlerin önemli bir k›sm›n› kapsayan bilimkurgu imgeleri ve komplo
teorilerinin verdi¤i rahatlama hissi, din taraf›ndan sunulana çok benzer. Karl
Marx’›n "din toplumlar›n afyonudur" (Marx, Engels 2006:92) deyiflini kolayl›kla
komplo teorilerine ve bilimkurgu eserlerine uygulayabiliriz. Böylece, komplo
teorilerinin çeliflik do¤as› ortaya ç›kar: Bir yandan göz ard› etme, uyuflturucu
ifllevini yüklenirken, di¤er yandan korkuyu ba¤›rma gereksinimine karfl›l›k gelir.
Korkunun kolektif bir ba¤›r›lmas›, kuflkusuz daha yat›flt›r›c› etkiye sahiptir; ancak

167

bir o denli de k›r›lgand›r. Diziler, zaten tam bu nedenle diziseldirler: Zaman ve
hakikât ölçütleri kayan bir dünyada, ak›fl›n yegâne göstergeleri olarak yaflamsal
bir rol üstlenmifllerdir.
Adorno, astrolojinin ifllevlerini komplo teorilerininkiyle benzer olarak
aç›klam›flt›r. Her ikisi de özlerine inildi¤inde ayn› fleyi simgeler: ‹nsanl›¤›n
"Tanr›’n›n ölümü" veya bir di¤er deyiflle modernli¤in, dünyan›n büyüsünü bozucu
sekülerleflmesinin sonuçlar›yla bafl etmekteki yetersizli¤ini. Her ikisi de bu
durumda, rahatlat›c›, ar›nd›r›c›, bireyi gelece¤e yönelik kayg›lardan kurtar›c› roller
üstlenirler. Bu tür endiflelerle savaflmas› için bireye yard›mc› olurlar. Astroloji, bu
anlamda bireye gelece¤i bilme ve onu kontrol edebilme duygusu verir. Bir di¤er
deyiflle, bu ikisi, do¤ay› ve onun negatif etkilerini kontrol edebilme arzusu
bar›nd›ran modern birey için birer silaht›r. "Astroloji ba¤›ml›l›k için bir ideolojidir."
(Adorno 1994:114). Astroloji, dinin ve di¤er mistik inançlar›n yapt›¤› gibi,
bireylerin baflar›s›zl›klar›, içinde bulunduklar› konumlarla ilgili kolay cevaplar
sunar. Ça¤dafl dünyan›n en belirgin özelliklerinin belirsizlik ve sürekli de¤iflme
oldu¤u düflünülürse, bunlar›n gün geçtikçe popülerleflmelerini görmek de
flafl›rt›c› olmayacakt›r. Bahsetmifl oldu¤umuz gibi, kurulu gerçekli¤in inflas› ve
sergilenmesi söz konusu oldu¤unda medyan›n önemi kaç›n›lmazd›r. Medyan›n
sunduklar›n›n dikkat çekici olmas› için, kullan›lacak eserlerin, halk›n geneline
yönelik ve ulafl›labilir olmas› gerekmektedir. Böylelikle, televizyon dizilerinden
baflkas› olmayan en küçük ortak payda aran›r. Televizyon dizileri popüler kültür
pazar› taraf›ndan haz›rlanan ve sunulan aç›klama flemalar›, paketleridir.
Türkiye’de 1980’li y›llardan itibaren toplumsal ve politik baflkalaflmalar›n
toplumun gözü önünde yaflanmas›n›n ard›ndan, devletin yüksek
kademelerindeki karmafl›k ve karanl›k iliflkiler, vatandafllar›n günlük hayatlar›n›n
basit bir parças› haline gelmifltir. Bu tip iliflkileri tan›mlamak, kiflinin kendini
düzende bir yere konumlamas› ve kendini tan›mlamas› aç›s›ndan birincil öneme
ulaflm›flt›r. ‹flte tam bu noktada, ilk olarak Deli Yürek ile bafllayan bir televizyon
dizisi furyas›, kafas› kar›fl›k bireylerin yard›ma koflmufltur. Günümüzde bu tür
dizilere her gün, hemen hemen her kanalda rastlamaktay›z. Bunlar›n kimileri
ekranda tutunabiliyorken, kimileri reyting savafl›na yenik düflerek izleyenlerini
terk etmektedir. Televizyon dizilerinin say›ca artmalar› ve içeriklerindeki
de¤ifliklikler, yaflanan sosyo-ekonomik geliflmelere koflut olarak geliflir. Güncel
televizyon dizilerinde ifllenen konularla, ülkenin sosyo-politik konumu,
konjonktürü ve güncel durumu aras›ndaki olas› iliflkiler göz ard› edilmemelidir. Ne
de olsa güncelli¤i sa¤laman›n, günü yakalaman›n en h›zl› arac› olan televizyon ve
flimdiki konumlar›yla televizyon dizileridir. Bu nedenle, bunlar›n, mevcut üretim
iliflkileri ve toplumsal dinamikler temelindeki önemli geliflmelerden
etkilenmemeleri düflünülemez.
Komplo teorisi söylemlerine popülerlik getiren dalga, Türk televizyonlar›na
politik diziler halinde yerleflmifltir. Bu diziler, s›radan vatandafl›n bilgisi haricinde,
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fakat ona bir o kadar da yak›n geliflen karanl›k iliflkileri ayd›nlatma, ortaya ç›karma
amac› gütmektedirler. Daha do¤rusu, bu iddiay› sürekli gündemde tutup gerçek
yaflamdakine çok benzer senaryolar üzerinden aç›klama flemalar› yaratmakta,
ancak tam her fleyi bütün aç›kl›¤›yla ortaya serdikleri izlenimini vedikleri noktada,
asl›nda hiçbir fleyi tam olarak aç›klamayan yeni ve daha karmafl›k bir gizemlilik
halini sürdürmektedirler. Sa¤›r Oda adl› televizyon dizisi gösterime girmeden
önceki tan›t›mlar›nda gösterilen mesaj bu gerçe¤i do¤rular; "Bildi¤iniz tüm
gerçekleri unutun!" Dizinin daha ilk andan, izleyenlere gerçe¤i gösterme vaadini
verdi¤ini, bunu amaç edindi¤ini görüyoruz. Oysa dizinin senaristleri bu konuda bu
kadar iddiac› de¤ildirler. "‹zleyici dizide görülen ailelerle gerçek yaflamdakileri
karfl›laflt›r›yor ve bir paralellik kuruyor" demekle yetinmektedirler.
Bu dizinin muadili olarak görülen Kurtlar Vadisi dizisinin mesaj›, bu iki diziyi
birbirinden ay›rmaktad›r: "Kurtlar Vadisi; bu bir mafya dizisidir. Bu dizide
anlat›lanlar tamamen hayal ürünüdür." Dizinin gerçekle ba¤lant›s›n› yalanlayan bu
slogan›na ra¤men, Türk izleyicisi bu diziyi her gün karfl›laflt›¤› mafya-devlet
iliflkilerinin, siyasi, toplumsal, ekonomik de¤iflikliklerin aç›klamas› olarak
görmekte, kendinden habersiz geliflenleri ö¤renmek amac›yla izlemekte ve
sonras›nda, ülkenin bilinmeyen gerçeklerinden haberdar oldu¤unu
hissetti¤inden, güven ve rahatlama duygular› güçlenmektedir. ‹zleyenlerin
dizideki siyasal yorumlara hayranl›k duydu¤u, karakterler aras›nda geçen
diyaloglardan etkilenip, üstünde kafa yorduklar› yayg›nl›kla gözlemlenmifltir.
‹zleyiciler taraf›ndan "Türkiye’nin di¤er yüzü" olarak alg›lanan Kurtlar Vadisi
dizisinin senaryosunun çok genifl olmas›, güncelli¤ini korumas›, dizinin
konusunun sürekli yenilenmesi de izleyicilerin bu diziyi izleme nedeni olarak
sayd›klar› bafll›ca noktalard›r. ‹zleyiciler bu konumda, karakterler ve olaylar ile
gerçek yaflamda gazetelerde, televizyonda karfl›laflt›klar› birçok olay aras›nda
ba¤lant› kurmaktad›rlar. Bu dizinin bunca popülerlik kazanmas›n›n bir di¤er
nedeni de, bar›nd›rd›¤› kurtar›c› hikâyesidir. Bireyler, içinde olduklar› s›k›nt›l›
durumlardan kurtulmak için yukar›dan gelecek bir yard›m› beklerler. Kurtar›c›, bu
yeni tür popüler anlat›larda, bir anlamda sürekli k›l›nm›fl bir deus ex machina’d›r;
hep sahnededir; yoklu¤u dünyan›n çöküflü anlam›na gelmektedir. Bu tür dizilerde
iyili¤e ulaflmak için kötülükler yapan Çak›r ve Polat gibi bafl kahramanlar,
izleyicilerin içindeki bu ihtiyaca cevap verir bir nitelik tafl›maktad›r. Genç
televizyon izleyicileriyle yapt›¤›m›z görüflmelerden ç›kan en çarp›c› sonuç,
gençlerin bu tür dizileri "ö¤renme" amaçl› izlediklerini itiraf etmeleridir. Gençler
dürüstçe, tarihi ö¤renmek, gündemi takip etmek için kitap okumaya
üflendiklerini, bunlar› televizyon dizilerinden izlemeyi, daha genifl bir anlamda,
popüler kültürden beslenmeyi tercih ettiklerini belirtmifllerdir. Bu da, daha önce
bahsetti¤imiz, medyan›n oluflturdu¤u aç›klay›c› paketlerin bir örne¤idir. Ünlü ifl
adam› Özdemir Sabanc›’ya karfl› gerçeklefltirilen suikast, eski Baflbakan ve
Cumhurbaflkan› Turgut Özal’›n ölümü, bu dizilerde ifllenen gizemli politik
olaylardan baz›lar›d›r. Ancak vatandafl› politik skandallarla tan›flt›ran Susurluk
Hadisesi’ni konu alan Kod Ad› adl› dizi, izleyicilerin ilgisini çekmemifl ve
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yay›nland›ktan k›sa bir süre sonra yay›ndan kald›r›lm›flt›r. ‹zleyicilerle yapt›¤›m›z
görüflmelere dayanarak bunun nedenini, bu olay›n çoktan ayd›nlanm›fl olmas› ve
izleyicilerin Susurluk Skandal› olarak tarihe geçen bu olay hakk›nda
konuflulmas›ndan s›k›lm›fl olmalar› olarak belirtebiliriz. Gizem yaratman›n media
anlat›s›n›n baflar›s›nda ne denli vazgeçilmez oldu¤u bir kez daha ortaya
ç›kmaktad›r. Önemli olan, gerçeklik de¤il, onun gizemlilefltirilmifl halidir. Belli bir
fikri destekleyenler, bu fikrin karfl›s›nda olanlara karfl› örgütlenir ve direnirler. Bu
olgu, Sa¤›r Oda ve Kurtlar Vadisi dizileriyle ilgili tart›flmalarda ve
karfl›laflt›rmalarda aç›kça görülmektedir. Bu iki dizinin fanatik izleyicilerinin
sergiledikleri tav›r, karfl›t iki futbol tak›m›n›n fanatik taraftarlar›n›n tav›rlar›yla son
derece benzer özellikler göstermektedir. Bunu görmek, bize, milliyetçi e¤ilimin
kendini bu tür dizilere olan ba¤l›l›kla da öne ç›kard›¤›n› fark etme flans›n›
vermifltir.
Dini popüler kültürün vazgeçilmez unsurlar›ndan olan ve geçti¤imiz son
birkaç y›lda ortaya ç›kan dini televizyon dizileri ço¤unlukla yeflil diziler olarak
adland›r›lmaktad›r. Bunlardan biri Samanyolu TV’de yay›nlanan, Büyük Buluflma
adl› dizidir. Bu dizinin bafl karakteri olan mil, ölmüfl olup Allah’la olan "en önemli
buluflmalar›n›" bekleyen insanlar›n vicdanlar›n› yans›tan bir ayna rolü üstlenmifltir.
Karfl›s›na gelen kiflinin geçmiflini ayd›nlat›r; hem onun, hem biz izleyicilerin
önüne serer. Burada belirtmemiz gereken bir di¤er durum ise, araflt›rmam›z
sonucunda ortaya ç›kan verilere göre, bu diziler daha çok, orta, hatta ortan›n alt›
halk kitleleri taraf›ndan izlenmekte oldu¤udur. Bu dizilerin bu kadar ilgi
görmesinin nedeni, bilinmeyenle bafl etmenin farkl› bir takti¤inin kullan›lmas›d›r.
‹slam dâhilinde, bu dine mensup insanlar, bafllar›na gelenin Allah’tan geldi¤ine
ve kötü olaylar›n kendilerinden büyük bir varl›¤›n yard›m›yla çözülece¤ine
inan›rlar. Bu dizilerde bu inançlar› körükleyen "hayat›n içinden ibret dersleri"
verilir; ‘eden bulur’ ahlâk›n›n alt› çizilir ve izleyici hiçbir kötülü¤ün cezas›z
kalmayaca¤›na ikna edilmeye çal›fl›l›r. ‹zleyici, ilâhi adaletin oldu¤unu görüp
rahatlamaktad›r. Dizi senaristleri ve yap›mc›lar insanlara umut verdiklerini ve ayda
on binlerce teflekkür, memnuniyet mektubu ald›klar›n› belirtmektedirler.
‹zleyiciler, içten içe hissettikleri bu tür duygular› ve ihtiyaçlar›n karfl›land›¤›n›
televizyon ekranlar›nda görünce, bunlara olan güvenleri artar; ‘bildik olan’la
sürüklenip ‘arzu edilen’le gerilimi azalt›l›r. De¤inmemiz gereken bir di¤er nokta
da, do¤aüstü olaylara duyulan ilgidir. ‹nsan sürekli geliflen bilim sayesinde birçok
konuya aç›kl›k getirebiliyor olsa da, bilimin aç›klamakta yetersiz kald›¤› alanlara
olan ilgi daima daha fazlad›r. Bilimin yetmeyiflinden gelen bu korku, do¤aüstü,
mistik olaylara baflvurularak bast›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bilinmeyen, bir yandan bireyi büyülerken, di¤er yandan s›k›nt› ve korku
yarat›r. Birey buna karfl› rasyonel olan veya olmayan, birtak›m varsay›mlar
sunarak, yaflama anlam verecek, ayn› zamanda da bilinmeyene, dünyevi
kusurlulu¤a ve kendi insani kusurlulu¤una karfl› duydu¤u s›k›nt›y› dindirecektir
(Patel 2004). Birey bu bilinmeyenlerden baz›lar›n›, media sayesinde görmezden
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gelebilir. Bunlar, Büyük Buluflma dizisinde gördü¤ümüz gibi, ilk olarak ölüm
korkusu, öte dünya sanr›s›, dünyevi kusurlar›, insani hatalar› affedici bir cennet
imaj› olarak s›ralanabilir. Baz›lar› ise, zamandan, gelecekten, kimi zaman
yafll›l›ktan ileri gelen korkulard›r. Bunlar astroloji, komplo teorileri, mistik
ayd›nlanma, aç›¤a vurma gibi sahte gerçeklerle sistemlefltirilmeye çal›fl›l›r.
Bunlar›n aras›nda saymam›z›n do¤ru olaca¤› bir di¤er korku da, geçmiflten,
köklerin yoksunlu¤undan duyulan korkudur. Bu safhada devreye bize
geçmiflimizi belli kal›plar halinde gösteren tarihî, dönemsel televizyon dizileri
girer (Patel 2004). Ancak, araflt›rmam›z›n s›n›rlar›, bu ilginç alan› yaln›zca iflaret
etmemizi gerektirmektedir.
Sonuç
Küresel bütünleflik ekonominin kuruluflu, beraberinde bir dizi toplumsal
de¤iflme sürecini de getirmifltir. Ak›flkanl›k, belirsizlik ve riskin art›fl› bafll›ca
özellikleri olan bu yeni toplumsal ortam, bir yandan esnek bir yaflam deneyimini
mümkün k›larken, di¤er yandan anl›k olan›n egemen olmas›n› sa¤lamaktad›r.
Böyle bir toplumsal-ekonomik ba¤lamda, ayn› zamanda, insan›n en temel ay›r›c›
özelliklerinden birisi olan dünyay› aç›klamak, bu flekilde kendini simgeler
üreterek ifade etmek, git gide güç hale gelmektedir. Zira, içinde yaflan›lan dünya,
deneyimlenen yaflam, küresel bütünlefliklik durumunda son derece belirsiz ve
tehditlerle doludur. Aç›klayamamak, öngörememek, sanayi-sonras› toplumunda
yal›t›lm›fl bir haz faili konumuna, münhas›ran bir tüketim birimine indirgenmifl
olan bireyi, çok derinden rahats›z etmektedir. Bu nedenle, bu aç›klama ve
dünyay› bilinir k›lma ifllevini, arac›land›r›lm›fl iletiflimin egemen oldu¤u bu ça¤da,
do¤al olarak kitle iletiflim araçlar› almaktad›r. Televizyon, kitlesel etkisi, yayg›nl›¤›
ve ikna edicili¤indeki kudret nedeniyle, kaç›n›lmaz olarak, aç›klama gereksinimini
karfl›lamada merkezî bir konuma yerleflmektedir. Daha özelde, günümüzün en
yayg›n ve etkili televizyon anlat› biçimi olan diziler, sürekli k›l›nan ve sonsuz
çeflitlili¤e aç›k bir ço¤ul öyküleme, flemalaflt›rma, simgeleme, aktarma, ikna
etme, mitologya kurma ve nihayet rahatlatma ifllevini yüklenmifl durumdad›rlar.
Araflt›rmam›zda, yap›mc› ve izleyicilerin, karmafl›klaflm›fl gerçeklik karfl›s›nda
bulduklar› anlat›lama ve al›mlama güdülerini çözümlemeye çal›flt›k. Buna göre,
karmafl›kl›k, anlat› düzeyinde bir indirgenme, flemalaflt›rmay› zorunlu k›lmaktad›r.
Zira tehdit ve riskler ya da en az›ndan belirsizlik ögeleri, art›k hem her yerde hem
sürekli olarak mevcutturlar; üstelik art›k toplumsal olgulara d›flsal de¤il, onlar›n
kurucu bileflenleridirler.
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